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CZ  I
Odpowiedzi maturzysty mog  przybiera  ró n  form  j zykow , ale ich sens musi by  
zgodny z tekstem. Oceniaj c prac  maturzysty, nale y stosowa  wskazan  punktacj . 
 

Obszar standardów Opis wymaga  

Korzystanie z informacji Rozumienie czytanego tekstu Rozmowa, czyli jak mówi  

i s ucha  (Na podstawie: Katarzyna Growiec, y  dobrze 

z lud mi) 

 

Zadanie 1. (0–1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Zach caj  czytelnika i mówi , o czym b dzie tekst. 
 
1 p. – za poprawne nazwanie funkcji pyta  z akapitu 1. 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie sensu fragmentu tekstu; przetworzenie informacji 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Zamiast skupi  si  na zrozumieniu drugiej osoby, szukamy w jej s owach podtekstów  
i w efekcie nie rozumiemy, co kto  naprawd  ma nam do przekazania. 
 
1 p. – za poprawne obja nienie sensu zdania 
 

Zadanie 3. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie sensu fragmentu tekstu; przetworzenie informacji 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Komunikacja niewerbalna wed ug rozumienia autorki jest wa na podczas przekazywania 
informacji – w jaki sposób mówimy i zachowujemy si  podczas rozmowy. 
 
1 p. – za poprawne okre lenie sensu terminu komunikacja niewerbalna 
 

Zadanie 4. (0–2) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie kompozycji tekstu i j zykowych rodków 
wyznaczaj cych spójno  tekstu 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

jednak, tak wi c 
 
2 p. – za poprawne wypisanie dwóch j zykowych wyznaczników spójno ci tekstu 
1 p. – za poprawne wypisanie jednego j zykowego wyznacznika spójno ci tekstu 
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Zadanie 5. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie sensu fragmentu 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

c,d,e lub c, lub d, lub e 

 
1 p. – za poprawne wskazanie cech/cechy rozmówców, które sprzyjaj  dobrym relacjom 

mi dzyludzkim 
 

Zadanie 6. (0–2) 

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji i zastosowanie jej do rozwi zania 
problemu 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

W akapicie 2. autorka podwa a przekonanie, e prowadzenie rozmowy jest czym  prostym, 
natomiast w akapicie 4. polemizuje z pogl dem, e s uchanie jest bardzo atwe.  
 
2 p. – za poprawne okre lenie dwóch obiegowych opinii, z którymi autorka polemizuje 

w akapitach 2. i 4. 
1 p. – za poprawne okre lenie jednej obiegowej opinii, z któr  autorka polemizuje 

w akapitach 2. lub 4. 
 

Zadanie 7. (0–2) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Akapit 5. jest podsumowaniem poprzednich akapitów i wprowadzeniem do kolejnych 
rozwa a . 
2 p. – za poprawne okre lenie dwóch funkcji akapitu 5. w tek cie 

1 p. – za poprawne okre lenie jednej funkcji akapitu 5. w tek cie 

 

Zadanie 8. (0–2) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie i nazwanie funkcji tekstu 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Impresywna –  zdanie nr 3 
Poznawcza – zdanie nr 2 
2 p. – za poprawne przyporz dkowanie funkcji dwóch zda  
1 p. – za poprawne przyporz dkowanie funkcji jednego zdania 
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Zadanie 9. (0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie idei fragmentu tekstu 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

zaznaczenie zdania nr 1 i/lub zdania nr 2 
 
2 p. – za poprawne wskazanie zdania (zda ) ilustruj cego pogl dy autorki tekstu 
1 p. – za cz ciowo poprawna odpowied  
 

Zadanie 10. (0–1) 

Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji i zastosowanie jej do rozwi zania 
problemu; rozpoznanie rodków j zykowych 

1 p. – odpowied  C 

 

Zadanie 11. (0–2) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i j zyka tekstu, 
nazwanie rodków j zykowych 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

1. U ycie cudzys owu, aby zaznaczy  ironi . 
Przyk ad: „znawca” udziela odpowiedzi „ignorantowi”. 

2. Zdania pytaj ce. 
Przyk ad: Dlaczego w ród barier komunikacyjnych znalaz o si  tak e doradzanie? 

 
2 p. – za poprawne nazwanie i zilustrowanie przyk adem dwóch rodków j zykowych 
1 p. – za poprawne nazwanie i zilustrowanie przyk adem jednego rodka j zykowego 
 

Zadanie 12. (0–1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu; odczytanie sensu 
fragmentu tekstu 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Akapit 7. Uzupe nia list  barier, które s  przeszkod  w dobrej komunikacji mi dzy lud mi.  
 
1 p. – za poprawne obja nienie zale no ci tre ci akapitów 6. i 7.  
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Zadanie 13. (0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie sensu fragmentu; przetworzenie informacji 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Ludziom zarz dzaj cym firmami bardziej zale y na budowaniu w adzy, ni  na kontaktach 
z pracownikami. Niektórzy my l , e nie warto si  dogadywa , bo i tak jest to niemo liwe. 
 
2 p. – za poprawne podanie dwóch przyczyn wiadomej rezygnacji niektórych ludzi 

ze skutecznej komunikacji 
1 p. – za poprawne podanie jednej przyczyny wiadomej rezygnacji niektórych ludzi 

ze skutecznej komunikacji 
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CZ  II 
 

Tworzenie informacji Napisanie w asnego tekstu w zwi zku z tekstem literackim 
zamieszczonym w arkuszu 

 

Temat 1. Analizuj c wiersze Gdy tu mój trup… Adama Mickiewicza oraz wiat o 

w ciemno ciach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich 
obrazy wiata marze  i rzeczywisto ci. Wykorzystaj w a ciwe konteksty.  

 
I. ROZWINI CIE TEMATU 

Za rozwini cie tematu mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów. 

1. Okre lenie zasady zestawienia tekstów, np.:      2 p. 
a. wiersze z ró nych epok, podejmuj ce podobny problem, 
b. wiersze – wyznania, 
c. refleksyjny charakter wypowiedzi, 
d. bohater liryczny – emigrant, 
e. podmiot mówi cy uto samiony z autorem, 
f. nostalgiczny charakter utworów. 

2. Przedstawienie wiata rzeczywistego bohatera w wierszu Gdy tu mój trup…, np.:  3 p. 
a. nieakceptowany przez bohatera, 
b. miejsce przebywania, emigracji, 
c. wywo uje uczucie obco ci, 
d. rodzi poczucie zniech cenia,  
e. wymaga zachowania pozorów, konwenansów, 
f. rodzi poczucie rozdwojenia, 

3. Przedstawienie wiata marze  bohatera w wierszu Gdy tu mój trup…,, np.:  5 p. 
a. miejsce ucieczki duszy, 
b. miejsce wyimaginowane, 
c. wiat wspomnie , 
d. ojczyzna my li, 
e. strony rodzinne (ganek domu),  
f. miejsce m odzie czych prze y , przyja ni i mi o ci, 
g. pi kny, idylliczny, 
h. wiat natury (pola, ki, drzewa), 
i. zapewnia szcz cie, 
j. wyidealizowany (raj, arkadia) 

4. Przedstawienie wiata rzeczywistego bohaterki w wierszu wiat o w ciemno ciach, np.:
            4 p. 
a. miejsce przebywania, inne ni  ojczyzna, 
b. wiat jawy, w którym ycie toczy si  w ci gu dnia, 
c. miejsce codziennych, monotonnych zaj , nieistotnych spraw, 
d. zaspokaja potrzeby cia a, 
e. nie zaspokaja potrzeb duchowych, 
f. przyt acza, 
g. wiat – labirynt, 
h. traktowany z pogard  (bezsilno ci , bólem), 
i. powrót ze snu do rzeczywisto ci  jest bolesny ( wiat o w oczy). 
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5. Przedstawienie wiata marze  bohaterki w wierszu wiat o w ciemno ciach, np.: 5 p. 
a. istnieje w snach, 
b. konkretny – Polska, 
c. rodzinne miasto – Kraków (przywo ane rzeczywiste nazwy miejsc, ulic), 
d. miejsce znajome, przyjazne,  
e. daje poczucie bezpiecze stwa – dom rodzinny,  
f. eden (biblijny raj) – przestrze  sacrum, 
g. jest ma  ojczyzn , 
h. obiekt t sknoty.  

6. Funkcjonalne zastosowanie kontekstów interpretacyjnych, np.:    3 p. 
a. biograficznego, 
b. historycznego, 
c. historycznoliterackiego, 
d. kulturowego. 

7. Podsumowanie, np.: 
wymienienie podobie stw i ró nic w obrazach wiata rzeczywistego i wiata marze  
(np.: stwierdzenie, e utracona ojczyzna jest ci gle ywa we wspomnieniach poetów, 
cierpi  z powodu oddalenia, rzeczywisto  budzi ró ne uczucia, ucieczka w marzenie 
i sen) oraz dostrze enie ich zwi zków z kontekstami;      3 p. 
wskazanie podobie stw/ podobie stwa i ró nicy;     2 p. 
wskazanie podobie stwa lub ró nicy.       1 p. 

 
 
 
Temat 2. Analizuj c podane fragmenty powie ci Zofii Na kowskiej Granica, przedstaw obraz 

Justyny i jej zwi zku z Zenonem w oczach ró nych bohaterów powie ci. 
W kontek cie ca ej powie ci wyja nij, jakie konsekwencje wynikaj  z zestawienia 
odmiennych spojrze  na bohaterów i relacje mi dzy nimi. 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU 

Za rozwini cie tematu mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów. 

1. Wst pne rozpoznanie fragmentów powie ci, np.:     2 p. 
a. funkcjonalne wobec tematu okre lenie problematyki powie ci,  
b. umiejscowienie fragmentów w utworze (dotycz  ró nych etapów rozwoju romansu 

Zenona z Justyn ), 
c. przedstawienie bohaterów (przynajmniej Justyny i Zenona), 
d. dostrze enie, e ka dy z bohaterów widzi inaczej Justyn  i jej zwi zek z Zenonem. 

2. Przedstawienie stosunku pani anci do Justyny i jej zwi zku z Zenonem,  np.: 3 p. 
a. jest jej ulubienic , 
b. jej zdaniem jest adna („rasowa”), 
c. chwali j  w rozmowach z synem, 
d. matka Zenona przenosi na syna swoj  tolerancj  wobec romansów m a, 
e. dwuznaczno  moralna takiej postawy matki Zenona. 

3. Przedstawienie stosunku Zenona do Justyny i jej zwi zku z nim,  np.:   5 p. 
a. jego stosunek do niej si  zmienia, 
b. Justyna poci ga go fizycznie, 
c. w jego wiadomo ci jest cz ci  Boleborzy, 
d. staje si  dla niego k opotem w mie cie, 
e. jest bezradny wobec uczucia lito ci wobec niej, 
f. Zenon uwa a, e jego zwi zek z Justyn  tylko pozornie jest czym  pospolitym, 
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g. traktuje j  egoistycznie, uwiód  uczciw  dziewczyn , korzystaj c z jej zakochania, 
h. szuka usprawiedliwie  dla zwi zku z Justyn  (jest hipokryt ), 
i. chce unikn  odpowiedzialno ci, nie czuje si  winny, 
j. powtarza „boleborza ski schemat”. 

4. Przedstawienie opinii El biety o Justynie i zwi zku z  Zenonem, np.:   4 p. 
a. nie jest adna, 
b. nie ma gustu, 
c. jest pospolita (ordynarna, g upia), 
d. wymaga pomocy, 
e. El bieta traktuje Justyn  z wy szo ci , 
f. jest zazdrosna o zwi zek Justyny z Zenonem, 
g. zwi zek Zenona z Justyn  jest dla niej zarazem bolesny i upokarzaj cy, 
h. obraz Justyny ewoluuje w oczach El biety, 
i. stosunek El biety do Justyny jest niejednoznaczny. 

5. Przedstawienie opinii Justyny o sobie i jej zwi zku z Zenonem, np.:   4 p. 
a. nie uwa a si  za osob  naiwn , 
b. ufa Zenonowi (uwa a go za wyj tkowego m czyzn ), 
c. jest gotowa dla niego wszystko po wi ci , 
d. Zenon jest najwa niejszy w jej yciu, 
e. jej postawa zmienia si  (rezygnuje z Zenona), 
f. jest dumna (nie chce przyj  pomocy od El biety). 

6. Okre lenie konsekwencji wynikaj cych z zestawienia ró nych spojrze  na bohaterów, np.:
            4 p. 
a. pog bienie charakterystyki postaci, prezentacja ich motywacji, 
b. obiektywizm, 
c. ukazanie z o ono ci ludzkiej psychiki, 
d. ukazanie niemo no ci uzyskania jednoznacznego obrazu cz owieka, 
e. ukazanie wp ywu uwarunkowa  spo ecznych na sposób postrzegania wiata (wy sze 

i ni sze warstwy, m czy ni i kobiety…), 
f. ukazanie znaczenia schematu (wzorów wyniesionych z domu) w yciu cz owieka, 
g. ukazanie ró nych postaw etycznych, 
h. ukazanie wp ywu stanu emocjonalnego na sposób postrzegania wiata, 
i. wskazówka do interpretacji tytu u. 

7. Podsumowanie, np.: 
dostrze enie z o ono ci opinii bohaterów o Justynie i jej zwi zku z Zenonem oraz tego, 

e stosunek do Justyny ujawnia ró norodno  osobowo ci (postaw) bohaterów; 
dostrze enie zwi zku takiego sposobu prezentowania postaci literackiej z problematyk  
(np.: psychologiczn , spo eczn , etyczn , filozoficzn ) powie ci;   3 p. 
dostrze enie z o ono ci opinii bohaterów o Justynie i jej zwi zku z Zenonem oraz tego, 

e stosunek do Justyny ujawnia ró norodno  osobowo ci (postaw) bohaterów; 2 p. 
dostrze enie z o ono ci opinii bohaterów o Justynie i jej zwi zku z Zenonem 
lub dostrze enie, e stosunek do Justyny ujawnia ró norodno  osobowo ci (postaw 
etycznych) bohaterów.         1 p. 
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II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) 

Kompozycj  wypracowania ocenia si  wtedy, gdy przyznane zosta y punkty za rozwini cie tematu. 

– podporz dkowana zamys owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie; 
przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie graficznym;   5 p. 

– uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie 
 g ównych cz ci;          3 p. 
– wskazuj ca na podj cie próby porz dkowania my li, na ogó  spójna.   1 p. 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

III. STYL (maksymalnie 5 punktów) 
– jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, 

urozmaicona leksyka;         5 p. 
– zgodny z zastosowana form  wypowiedzi, na ogó  jasny, wystarczaj ca leksyka; 3 p. 
– na ogó  komunikatywny, dopuszczalne schematy j zykowe.    1 p. 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

IV. J ZYK (maksymalnie 12 punktów) 
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, 
 poprawne: s ownictwo, frazeologia, fleksja;       12 p. 
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia 
 i fleksja;           9 p. 
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci  poprawne: 

sk adnia, s ownictwo, frazeologia;        6 p. 
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych 
 (s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych;       3 p. 
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów 
 sk adniowych, leksykalnych.        1 p. 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

V.  ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) 
– bezb dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b dy);    3 p. 
– poprawna ortografia (nieliczne b dy II stopnia), na ogó  poprawna interpunkcja; 2 p. 
– poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), interpunkcja niezak ócaj ca 

komunikacji (mimo ró nych b dów).       1 p. 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY       4 p. 
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